Aromia-sommaren 2006
Av Håkan Gustafson
I april 2005 vandrade jag förbi en grusgrop som ligger väster om Eskilstuna nära köpcentret
Folkesta. Jag såg mängder av sälg med misstänkta kläckhål av myskbock.
Sommaren året därpå, 2006, inleddes med svalka och övergick i en lång mycket solig varm och
torr period i Sörmland. Onsdagen 2006-07-21 besökte jag grusgropen nära Folkesta igen.
– Det var dags att kontrollera om myskbocken fanns där. Sommardagen var varm och torkan
hade gått hårt åt vegetationen på den torra grusgropsslänten som sluttade mot söder.
Palsternackorna var i stort sett överblommade. – Var jag för sent ute för att få hjälp av
blommorna? På tillbakavägen fick jag ögonen på ett välkänt kryp som klängde i en
överblommad palsternacka, en liten myskbockshane, och där en till, och där en till! Den lille
lyfte på täckvingarna och flög några tiotal meter bort, –en vacker syn.
Myskbocken har nu visat sig för mig fyra år i rad i Eskilstuna (se Graphosoma nr 2, 2004,
nr 1, 2005 och nr 3/4, 2005). Årets observation stärker att det finns en livskraftig population i
eskilstunatrakten.

Bild 1: Myskbock Aromia moschata
På palsternacka, Sövsta grustäkt, Hällby, 2006-07-21. Foto Håkan Gustafson
Från Leif Wahlberg har jag fått rapporter om observationer av myskbock på renfana
2005-08-12 och (troligen samma individ) 2005-08-13 samt en observation av två exemplar på
tistel 2005-08-17. Leif har fotograferat myskbocken på renfana, se bild 2 nedan.
I Graphosoma nr 2, 2006 rapporterar Jesper Lind en myskbock från Skräddartorpskärret
2005-07-25. Skräddartorpskärret ligger i Hölö.
Från Per Sjökvist har jag fått en rapport från Sorunda 2001-07-29 (och från Skåne). Dessutom
har jag fått tipset att arten kan tas med hjälp av fikonbete. Är det någon annan som har
erfarenheter av vad myskbocken söker sig till?
Från Rikard Sellberg har jag fått följande rapport från slutet av juni 1998:
-

Norr om färjeläget, nära strandkanten på öns västra sida upptäckte jag ett helt gäng,
åtminstone ett tiotal myskbockar.

Från Lars Norén har jag fått rapport om en myskbockshane i Söraborg, Gnesta 1976-06-15.

Från Jan G Petersson har jag fått följande berättelse om ett fint fynd i närheten av Stockholms
centrala delar:
-

Ett av mina ”stora” fynd när jag som ung grabb just börjat samla skalbaggar var ett
kopulerande par av myskbock. De satt in copula på ett vasstrå i den inre sydöstra delen
av Mörtviken (en vik av Mälaren söder om stora Essingen) i Gröndal, Stockholm den
4 juli 1953. Över Mörtvikens innersta del hängde (och hänger fortfarande) jättegrenar
av åldrande knäckepilar.

Bild 2: Myskbock Aromia moschata
På renfana, Ekebo, Äs, Julita, 2005-08-12. Foto Leif Wahlberg.

Här följer en liten tabell som visar de myskbocksfynd som är rapporterade sedan förra Aromiaartikeln publicerades. – Tack för alla fina rapporter! Här följer också en utbredningskarta som
summerar samtliga inkomna rapporter för respektive socken.
Fynd-dat Antal Lokal

Socken

Uppgiftslämnare

Anm

2006-07-21
2005-08-17
2005-08-13
2005-08-12
2005-07-25
2001-07-29
1998-06-xx
1976-06-15
1953-07-04

Hällby
Julita
Julita
Julita
Hölö
Sorunda
Mörkö
Frustuna
Brännkyrka

Håkan Gustafson
Leif Wahlberg
Leif Wahlberg
Leif Wahlberg
Jesper Lind
Per Sjökvist
Rikard Sellberg
Lars Norén
Jan G Petersson

hanar

3
2
1
1
1
1
ca 10
1
2

Sövsta grustäkt
Ekebo, Äs
Ekebo, Äs
Ekebo, Äs
Skräddartorpskärret
Sorunda k:a, 750 m NV
Oaxen
Söraborg, Gnesta
Mörtviken, Gröndal

Troligtvis = 2005-08-13

hane
Slutet av juni
hane
1 ex hona, 1 ex hane

Tabell: Myskbock Aromia moschata i Sörmland rapporterade dec 2005 –nov 2006.

Fynd från 1932-1956:

1957-1981:

1982-2006:

Utbredningskarta: Myskbock Aromia moschata i Sörmland. Fynd avser respektive socken.
På kartan ser vi att myskbocken, förutom i eskilstunatrakten, är rapporterad från flera platser
utefter mellersta sörmlandskusten.
Tidigare artiklar om Aromia moschata i Sörmland finns nu på föreningens hemsida: xxxxxxx
http://hem.passagen.se/sormlandsentomologerna/Medlemsbladet%20Graphosoma.htm
Om Du har några fynd (gamla som nya) av myskbock hemma i lådorna eller som anteckningar,
tveka då inte att rapportera till mig. När jag återigen fått in tillräckligt många rapporter eller
egna fynd återkommer jag med kompletterade sammanställningar i Graphosoma.
Skriv, ring eller e-posta till:

Håkan Gustafson
Skivlingsvägen 10
633 58 ESKILSTUNA

016-13 00 98,
070-308 27 79
h.g-son@telia.com

